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EVOLUTION-E2
A última geração de régua para 
corte de grandes formatos e 
materiais gráficos

“Nós escolhemos o Evolution-E2 pelo 
comprimento do corte, a qualidade do produto 
e a facilidade da troca de lâminas de serviço 

normal para as lâminas de serviço pesado. Foi 
construído extremamente bem e está a durar 

anos sem apresentar nenhum problema”.
Pete DiSpirito - Blazing Visuals

Ultra Precisão – Garantia de corte dentro de 0,2mm 
numa linha reta em todo o comprimento do cortador.

• A régua de corte mais precisa do mercado
• Para grandes volumes de produção
• Acelera a produção
• Terá mais espaço na oficina
• Corte bidirecional versátil
• Mantém o desperdício no mínimo
• Segurança assegurada pelo seu design
• Configuração mínima
• Operação simples e instintiva
• Engenharia de precisão para uma imediata e 

fácil montagem
• Garantia de 5 anos

Disponível em 6 tamanhos de 110cm a 360cm

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate

Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

Materiais semi-rígidos
• Cartão, PVC Expandido, placas co-extrudidas, plástico alveolar até 13 mm
• Tabuleiro de montagem e conservação até 3,5mm
• Policarbonato flexível até 3 mm

Materiais flexíveis
• Materiais resistentes: Banners, pop-ups, telas  magnéticas
• Filmes e vinil autocolante
• Materiais delicados: papel de seda, tecidos, papel de parede e têxteis

Materiais rígidos
• Acrílico vazado ou extrudido até 3 mm

mm

mm

Corte Perfeito ……

Criado para as gráficas com 
elevada atividade, o Evolution-E2 
reduz os erros e desperdícios, 
economizando tempo e dinheiro

Se o seu material não estiver na lista acima, disponibilizamos-lhe um serviço de corte para teste gratuito - para mais informações, envie-nos um 
e-mail para sales@keencut.co.uk
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DIMENSÕES
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Economiza espaço
Roda para a lateral da bancada 
deixando a superfície de 
trabalho livre e desobstruída, 
quando o cortador não está 
em uso, maximizando assim o 
espaço e a conveniência.

EV2110 EV2160 EV2210 EV2260 EV2310 EV2360

Comprimento de Corte         110cm 160cm 210cm 260cm 310cm 360cm

A  143cm 193cm 243cm 293cm 343cm 393cm

B 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm

Peso embalado 27kg 32kg 40kg 48kg 56kg 63kg

Dimensões embalado cm (“) 161x35x14cm 211x37x15cm 261x37x15cm 311x37x15cm 361x37x15cm 411x37x15cm

Protege o trabalho
Cabo de silicone macio na parte inferior 
do cortador e na base, agarra e protege 
a mídia.

Faixa de corte em polímero roxo 
instalada em toda a extensão da base, 
para que não seja necessário um tapete 
de corte adicional ao cortar tecidos.

Suportes para lâminas Graphik (2 incluídos)

Projectado para materiais mais duros, como PVC 
expandido, onde é necessária uma estabilidade extra da 
lâmina.
• As lâminas Graphik são fabricadas em aço de alta 

qualidade e possuem um design de ponta especial 
para maior durabilidade e menor quebra na ponta.

• Orienta para o corte da esquerda para a direita ou 
da esquerda para a direita.

• O regulador de profundidade da lâmina deslizante 
permite uma extensão rápida e fácil da lâmina até 
13 mm.

Bancada Evolution-E2
Construído a partir de uma liga de precisão 
de alta qualidade para força suprema 
e resiliência. A junta de travão oferece 
segurança em trabalhos com cargas pesadas e 
uma estrutura ultra-rígida. Kits para extensão 
da bancada estão disponíveis também.
Por favor, note que o Evolution-E2 também se 
adapta a bancadas já existentes, se preferir.

Extrema precisão
Construído para o exclusivo padrão de 
ultra-alta precisão Keencut. Garante-se 
o corte dentro de 0,2 milímetros de uma 
linha reta para todo o comprimento do 
cortador.

Flip-Stop esquerdo e direito para travar 
os materiais mais resistentes de forma a 
garantir um corte perfeito.

Construído para eficiência
O sistema integrado para elevação e 
suporte permite que o operador levante 
o cortador completo em ambas as 
extremidades por forma a facilitar o 
carregamento e o posicionamento da 
mídia.

Trilhos de corte intercambiáveis para 
alternar entre a ranhura do corte e 
a esteira têxtil, para uso de lâmina 
rotativa em segundos.

Acelera a produção
Cabeça de ferramenta dupla: corte 
com uma só mão em ambas as 
direcções

Keencut foi a pioneira na cabeça de 
ferramenta dupla para permitir o corte 
com uma mão em ambas as direcções. 
Com a escolha de três suportes, 
as lâminas podem ser trocadas em 
segundos. Todos os suportes possuem 
bloqueadores da lâmina embutidos e / 
ou protecções para segurança.

mm

Os produtos Keencut têm uma reputação em todo o mundo como as máquinas de corte 
mais precisas e duráveis do mercado. Nós fabricamos através dos melhores materiais e 
com a mais recente tecnologia para garantir a mais alta qualidade e confiabilidade.

EXTRAS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Suporte de lâmina circular (incluído)

Para uso com lâminas padrão de uso imediato 
para aplicações mais leves. Ajusta-se a uma 
profundidade máxima da lâmina de 10 mm.

Para cortar a frio tecidos delicados e outros 
tecidos sem impedimento. Ideal para cortar lonas 
e cartazes para os quais uma faca seria.muito 
agressiva.

Suporte de lâmina Medium Duty  (incluído)


